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Lubljn dnia 2~i03,20liS r.
s (UiejsqgW?ś,ć if:{qtqJ

przepro~aJzoneJ prz~~i' starszego i,ns~tPl;l(ti;ijg;ię~Y,'l upowawienie! do
wykonYW~i'l9zYnn9$. ~tlJOlllY9!lpr.Ę.-Ol~PI~Qi2015

. . . . .!" ". (iriiięi' ,,' . isko, stanowlsko służbowe. nr upowdżnienia dow~~on)(!fpniacZJ'l}noś,qi kontrolnych)

pracownika upoważnionego przez,Państwowego PO~fltówegdTnspek~Bia,'~:#1it~~l~o,sy~uqlinie"
:«o~trolęi'pr~~pt()\~aOzOIiO ',uft'podstaWie"art;! ·1j i :ah. 25iusti81'uśtaWy z'aąla 14~'Uit~ą.'.'1'985 r: oPan~twowej Inspekc]!
Sanitarnej (jednolity tekst D,z. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263z pÓŹIWzm.) WZWIązkuiart,,6i7.§1,oraz,artdj8 § l i § 2
usta.wy~, 4ni~ M· ~zel)Yc.ą.19,60 ,r.,Xo4ekspg~tęp9/'XaJ),ją, ądJ:J1Jlłis~ąęyj:I).~gq.;{ie(jllolity.JekstP~.ljJ. z :Ą9~3r.·poz. 2,67 z
późno zm.) i . ,

", .·,1,'. 'i" -. ;:, ,'''' " ,i i. : ..•.. :<.', ,",. " .' ,',,;;. ,·i'. 'i' ;.1."., .... ;., .. ,.",,,
I·,JNF'·~~~·SłĘJ?()Jr~,?;~,<;Ę,~2~I,~q~9Wi,\NE~p~Ą~,4V?)Pli.,QłlJ~~l'!(
l.l.~~:JA,;~f?b.~"!~f,~~,I,!t~~~mi'~ą~;,Pf:~~~':l~a,:'i?fr~s,.telf.(9~Jak-Y.'·., "', ' .: li., I

Szkoła Pod~tawowa Nr ,9}m·:,RBW}ląJRą.lr~a&V~ta,.~~~ł?lp;j,le~~O:-9~5.liJ;1.ł?,bplJ.!..qzwątlą~ów 11, I
te14~)(p~ąl,A~;~O~,-2~~i?J~~:B~PJ;,ą,l:~P:R~~6·lUęJ~IhRl;; ,l ..' ..1

···.I.,~.•,~!3~~~i~l~~?ąsp,~~J~:~Ję;ąąp~,~~~Q~1!t~lł~ił~Y~ł~,~:~.Q~:w;!~,41>~,~,ląjh~~j~~~~~i~f~~~,1Me;,~~magąń:
,',Gmina"I.:,'ub,iin'-Ul'ząd'Nl.hastaLublin, WydZIałOswlaty I WychowanIa ,..."".'.,'i . '. l

'. (i~i~:i~iSko / pełnanazwą / inwest9r1orga1 zało~c~ęlski/w przypadku, ~półkicywilnejr:J!,m!eni~::wsZJl$t~i~Hwsp?{ników) ,
20-016 Lubli'n;'ul~\Narutowicza'37r39~telefóJ?\:YC8{t)466,'39;l)O~(fax:'(81Y;4~6:~,9'O;l;ilo'o~··

. .' :(adres zamieszkania / adres siedziby Iw przypad/ą;lspąlki§tw.ilnejadresyza1!lieszkariia wSzYstkioh wsp'ólriikPwi;;iteleJó;i!fa~)

·J~3.'NHl i7~2;4:F99;8,7'p,'m:G~lN O@021534~;llESEL 7 '

1.4. Kieruj~cy zakładem/obi~k!em kontnolowan~m: (imię inazwisko, stanowisko)

.DallJ;ltaiNO~~ę~s~a-B,ąrło,pnleJC~yk-)D!ytek;tQl'$~Qło/ •
.,••~.JłJf?;~f.łSi~3~i&ieh~~J4~dwobie~tq\~w,ohe~n,q~ci~;~tór~go'przęprowadzon()l~ontl'olę·'ł<··(iwięiW;w~~)

". . - -. " t·- -, '-'- " .

DanutąNotakowskal~aarłomiejcz;~k,:(;;J~yw~ę~Qr:S.zkoł'Y. ..... .' .. '. .1 .~...;·~f~r:~~~:!::~;~..~;9~~?j~~Cj(,~t.9:l'Y~~!~f~!!~~~ą~7Ó~~~~~~t~r~~ę~ri~ię,·i.~~Sko,;...ewentY(J(ńie adrąs).:

>;l.~. .....". :·J+;~(f,~~PRl1~e~~el!J~;wO~WR~t1·t..;.':',,'".'. , '. 00'/

ll~l.D1ła~ godzwąr~~poczę~~ąkontf~!i:27.03.201~,f"g~ą:ł:.l~;., < . . . ..... I,
U.Z.i)li3~F~·,(prz,ę4~1.~to~.y,;kontroJ.:;.JfKentrola,,·rvarunkOW;.;hlgtenlcZnO,.~ąul:taI1ł){ęQ,;pO-P!lleSzCfen,
procesów nauczania i ~ll5łagcufu'dO"sl1rzętul;lŻywąnego w'placqwceoraeJu:tl\~yFnatlia n~e~y,tegostanu

-'-:to - i... -: j,. l
111em,Q~~~m,,.'SqJ:.~;;;~: _~",:,i,l~!·:-.\·;"... ,-.,. I

;,łłł~;.I~!i'...~~@łil:i(,c;;("!(' ':"":'.' i" .. ' . . .;. i
.•··II~~;l:lj~l!ió;Jj'.3;ej~:1J):ikp.IJtl'~:dp~;an~ml.zaWą~i~hobiekei~jr$tanj(J~f'Jfllno"pra;wny•.nr,)MPi~4(j!fRS,.irf!;ormqcje.otocz~cym
;,.~i~q'f.t.l!A?n{rP.g$(ę,f9w,.$'/~llf11!ljp:isMfj11b~~qrf:l?fp~fJ'/~Xn.;.K·f!?;,IIc1'f./gj./l,qto,Wwlowa~egpRo,qf!!ipl]J~.injorPla.9!~).doty~?flff.ustqj~{lpQIfQfjtrQlnyc4
YJ~rc~kO~!f~{i"j!f;?:{lflJ;,9;{ś,#!a~vti"iPPf~jW;9P!3~f4~Jft?M~g~~,~;fj~!e~;'ffntr~lt(!J1;:,~..:, . .; r ; '.' . • I
~9stępg~~~f,; .~~,I,~~S!ffl~.~Btg,:,,:,.y~?;~f·4SXJn~,I,1I~.,Jff~~R,w~aRZHn~:..Z,r;t}ę'iętl i.PO~()l1;t.Igb~~.~hinnych

.~(ł::~~~~~!§;ffi~§~t;~~4i)/$~w",?~~\wi~~~i~,~9~~~e'!~r~qr!~~R.~.~.~aI~e
\Ylas,tleJ,};g~R4~~p.~~"pg~g~~~m~ ~Rmpl~mę~"'?V. ;90li~Ym....•~tątI,lę;..tę~~,nh~~Ił:~m;,:r)T~W!J~J~~\l1lladróg
i;pr~ęjŚ9't ~1'-YHąrHt~alta~ąfl~.~,ą,'#Qmic:i:~~~tIf.i,:b~~9;~Q~~j.I'J?t}yQtxF~~ą,t~ig§~jn.e;·s:!:lf, , . ;" . i iruie

1 li' ni~'zabeź iecidrie·.""SzfaifkomUfllkac'ue 'własciWie'zapezi'e' . ' '"ecfi' średnim

'::~!~~l;~;~f~~I~{i~1\l~~~J«91~~:1~\~"jfw:i~~j;~::ts~~i
,U~v~alll~:.I.m~'f~y~IosC:h",~t.ałYc:.~•.?gb~~'~:~~,"?O .'.~~e9P,..kom~lł~\Rw..gl~~R}<oyy,yc~~:Z~ffi1l'kanyc~,
llsrtlJ,owm1:~~t\,l);~,;.11od~:9/~~L~l~~rd~9l}Ylnh.W c~~,~Rm~: :i~8H~R}V~lJl'S?;9.Jf~~ło~~,g;t:9Jilladz~ma
()dp~~ó'X..t~f~y~llRFo~te~},qIr.~l ?~~~~\J.:;E?)YYz~Jlą·~,N.f~~~Pf~..~g.waą~e~t~,:~P. . i'?mL stały~hW

dO~!~~l;~t~m~:s~t1,ltal'~p.,iJ~~ffiHg~(l}},.~q~e~~~;.JiP9{~~d~~,\y~fih'i?~R~ą;;:a~,~::zc~~&..,~~>~~w,odc~o~y
~!yl~f~~;c,.eI~J~~ęPf:·.~R~gł·:p~~y~H,1ij}q~rr~() ..~~BP}~trt•.~~~~ł~iP?4~łS~ł~.w;rg)f~ ~a W'fiN0Z~'W~~T~1ib1~t2~;i~~~~Odsrft#~gihr~~~ijf@,!1.~ołejlM 1.Z ~at4.l2·f07

FJ/PT!OJ wyd. j' ldii.u,1P:~np8L. ".." ....,. '. .. .., I
. I
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Na posesji szkoły znajduje się kompleks boisk i urządzeń sportowych -:"zliealizowanyw' ramach
programu "Moje boisko ORLIK 2012". W skład kompleksu sportowego 'YićlJ-odzą::boisko .do piłki
nożnej i boisko wielofunkcY9Iie,,'ói"riawierz€hni 'sztucznej trawy oraz budynek-zaplecza socjalno-
szatniowego. Boiska wyposażone są w urządzenia sportowe po~~ag,~jąq,ę~w 1:00% certyfikaty:
Certyfikat- NrCP./902/itl:{nalsprzęf boiskowy - bramki do piłki nozrtęjP'W~iób;spełnia wymagania
zawarte w nonnie PN'4EN'748:2006.
Ce~~fi~a~ N~ ~~4~1/08 ?fl~~~fęt ~,~,~S~i?~~ bramki do pi!Iq ręcznej. Wyrób spełnia wymagania
zawarte-w nomne'PN.:EN'''l49:2006.;~;'~''''·'''· ". , ,
Certyfikat ~r ,P/445(QĘc},lą.sPt~xtg.o,~o~~X~óFld - bramkis!<2:piłlc!nąŻłl~j. Wyrób spełnia wymagania
zawartew póqpie'PN",ĘN,127.o.::2Q09". .' .',

_ ~ '.~J",,".E.;-.;:: "- ,.c ....·-'._._,r .••.·_~:·.r"j:-·=-:.E~. __•..::~.··"1t! . _,"." "._

Certyfikat J"J~P:!?4Q~QSllą sg~gęlqP:.,.s,iatkq:wkL- bramki dopiłki.nożnej. Wyrób spełnią. wymagania
zawarte,w,uormie.:PN'"EN,127:1;20(;)6>,' ;
Budynek dostosowany-jest.do.petrżeb -ueeaiów-niepełnosprawnyob- poprzez zamontowanie podjazdu,
platformy i dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do s~Kóly..:~ąpisM~9hj~~t.,4~~·Th9WiÓ.};~t~':i~~"B~~~iął~fhj(9z~~'X9~$\tJ~sL~q~,ą~9łlł()pc.pw236).
Oddziałów:przedszkólhyclr' nie "tha."DZre~Cirsze~ćiOfetiife'uc·~ę·~zczają do'ple~s~ych ~~s rjest ich 27.
Zatrudniony persoąel-. 8Q Q~ÓQ,w'ty,.tr';;60-':6sob:p'ef&o,~~ru'pe·d~gógipznęgo"T2Ó;~<'OsObypersonelu
admiiiistr'acyjIió.:góŚpoda:rcte·goFzaj~HAo.ąb~~j~~~ięn,~;Łt~e·ZI#iany.,<' -: "!" " '.' .

Pomieszczenia do nauki: ,15 sal lekGYjnyc,h~~2'pracb\Yi\i(fk;9FI;lp~{erQwe?sala, re~rea9yjpo-zastępcza,
mała' sijkagimpastycŹI).a:;3pbpUę§~9'że!lią::~wtętliĘow~, fsahtaif'giIriąMtyki 'korei(dyjI1ejprz~" świetlicy
or~:t:~i~li~ts~~.: .._.~'?,~:,':' ~"~,<'::,'.'~':.u:,'.,: ~J;:<:.:~"l;'t~~'::~':.:~»~.;."~.!<';",' ',' .... ,
P0p1,i~,ą,?~~fW,~~,4q~",'\W·M~~!/0~PP.ę,~!~52ł%:;;tW~f~t.9Ji~oblg,~~!ą;;?l~JfHRipJle::pj;:tte~19.97 ·r. i nie posiadają
~er:tY,r.ł~flitq~i,t~l~ą;gQ,~,v~~~~·~hp@si~5i.~~~~}i,t~fl~~!ł'.·:~:!:(. ,:~',,: ;'""':; 'i'.i •

Cert~fi~~l.t'zgoq1ł{)~ci/N.r Jl§.O/9~.:~~e,~~gf~~K~ln:~'~~~~~b~Y!~ibJsp~łr,tia'w,y~agąnl'azawaxte w PN-
EN .1729,"1;-2007tENrlS749.,?';7ęęt,":lłN"F;~Q60(i)9:g0()ł..: " -c. ,

Certyfikat zgodności Nr 59/0,~,l,(rzesJ~~~2l<.olne\~Q~H,Wyró;b.<.spełnia~magania .zawarte w PN-EN
1729.~~1:2QO:ZJ;~~~Ęrt.,1;~Q~~:7.@~7j,;~iN:-F~06009,:2<10i]}.·J\1eble·~ą,~w' ;ciobrym~tstftRie' technicznym. Blaty
stolikówi obrzeża g1~@ci~,J~hYReJ.11YF~e{;~tę\aż;sfąbilny.~"'b:" . '•. '.,.
PomiYSz9;z;€~.a~I~!<(}yjn~,l?ocsi~<:l~.j;~hśelany,i-.sufity.gładkie..czyste, .bez ,ubytk.ów farbY"P0malowane są
f~~_ą~nD,:~ąlną!_ ,;P9.~H2gt\Y-:~!4.~~hJ!~l<cyj!!Y~łl,.RQ!ID1ę:ą~ Rąr~AxJęxnyv (lopry~_~t<lpi,e. sanitarno-
t~chpi~z~y~:. ",Y'{j s~\a~~J\ek.cyj'IJYGhkias.J{r:i.;:~tłl{tlGida~p*oe:do:;pIówaazehJa".irajęć; ruchowych
zapęwnjOl?-,ę;sfl..gY)Yany.Ry\yan~'p;zy&te;;. , \;',. f.'. je::;/ :i l;.', , '.

>W~~,§.zk:blęJ;,~C?~ąi.8W~~·;imaJą,h!n.ozH~0~~(.p~2;9~!~~~~ąd;ną;;:niiejsctl",:częs'Gi>'podręcżników'lpomocy
,sZko~lly.<;.p..:~,~g~i;ę,lp.JtY<?,\wcJięg~aęą~i~~:~ą:~~a,QlrW~~;ll~~h.;~€k~yjjl1iY9)l· . ..
P9k9}lĄU9"P~0ll,l1.ąr.!l,1:!~~I?~rN~nbIłQ~jxJr~.a"Y·(~;p~miY~~~~i'!s~,gQ.n,~llN~T~IDR-ęxąt~rąc~OoC.
Dokonano oG.~~y,.warunków. zdrowotnych W. d~óc~ ~P!a~wniaćli~~~~#,ipu,tefow4ch:':'Stwierdzono, że
zostały uw'Zględnione'ITmag~ia.\higienicżn,€,;'~W~ptącowni;;~ajduj ą'się-monitory ciekłokrystaliczne.
Nid; dok()nano;'oceny"dostośowani~i"<rrtebli;;:do:;i#lnagarr'etgononiii"W 'związku 'z .nieóbeenością w
chwili l}ontr~li .,u,ćziy6w. vi .pra.cowhr~}~~t:"ialibwmomc~\ventyla9Ja:"gr~witacyjna i oświetlenie
'. ..-,' .'-~.' ..:'_'?'--:~':;"'''< - '-" .'·-.:l-~~"'·.' ,-,:,::" .. ,' -,_ ..,•...,,'~:.-. ·'·~-l···'·· >,.-' "_,"~:_'.. :.,~.:- ,:-,JO'}' __'.. . ~--,.. -.,. - .-I-.>·'·._ ...•_••,_:_ ~. ,. -~.•.-1·._----·.o.~ .

jarzeriidwe~:'Okna 'zabezpieczOne' przed. nadiniemyin iiasłone5z11,ieę.ieIPfia~1p8Jpoćąiolet.

W .~~.Qł~;~?~e~x; iE~'~~~~~~!i{~~j~~:,J~k~,tjRXi~~,\V~r~~~~~g"Ójd1~i~łÓ~'~t~~~~~jg~9;;3e:nie ~ostał~
q~~~l~g~!~qn~.;~~~;~~~,"~~\e,ĘX,g~a~~~t~,~ął9!~eł;,:~g~1,?~ w,,'r,:?~P~~t~91U~~t$Sp:~~~d~yJ?~~:97~gol~yml

.,dn~~:.) e~,t )yl,~_~~f,~m~.~~~ę;~ĘO?,~l!1.~;y!'(g" ~J~~n,,~~p, dyt;7](t9~a SP,?~2:dow~~ Jes!. te. dużą hczbą
oddziałów: "żb)j:'maY'''ilÓśCią'iSaJ.)1'ek9'''·'n'''ch'tte.kc·e:ódli~ąją się"n:a'dwieztilian. ).RQżni'ca liczb
,g??~}n_t;1~~~iłifY~f~~€~:ę~~y"'K~I?J~~;i :~~~l~~~p~~A~rJ,~~r~~I{§z~~ż rYg9'dittia:''Polecon~
u~~g~ędpls.~1}lepra~ą~9~?SCIP9~f.~as,\*!~~,~~ Ilo;wę·g9.p~~Hule~CJl. . .
W trakcie "kontroli 'stwierdzonó'że w' "ś~ole"-Znajduj~(sifpQmieszczenia przeznaczone na pobyt

, .,':_,_<- .-" ,t~~.· .. 'f:" :,,:",_!",_~_:.,••_ . ~. .r: -"',_'- _-~- _.'~ .--" _<~, ..•.•..•• "'.•.. - /. 1__ - ":~ __ -' t ;. :•.>:.
, uczniów~'w'któtych'póżiqm .'podfpgl . znajduje się poniże] 'tereąuurządzpnege przy budynku
i~9~i.~s:~gii~;ii~ : ~~~',~~ił~~~ł~,~\~Yfu~~~",~.~*9~i~;~~,0~.Oś~i· PR!ll1.~s~ćzei1..rOIlli~szczeni~
zlokahzowaIie .w podpIWnIczenIu to '3 . pomreszczema świetlicowe, mała salka do gimnastyki
kdf6kćYJ~eJ<'pr:iy.ś~iefH~ąyłi:' 'bfitzu'nl'a,ła"; s~la)rekfeiCYjti6iza$tępćia. . Poziom podłogi W salach
świ~ii{góWych 'lsat2ę;4(?gi~asril~i: kQrek:cyjh~j wy'~gsfl:~.~IJl~omiej 'p~z~bmu przyl~głego terenu,
h~tbfuiast 'Wy~oko'ś6 'pdhH~.§z~~ei1'~,9si<"~'~50 < ~.t Mai~'sa:la.:'rekt~~dyjno:'~astępcza' posiada
zagłębienie wynoszą?e2;70 fu '!v'si~su"lld:{dopozio~l{przYległego terenui wYs~kość 3,60m.
YIWl'/Oi. wyd. (l. dn. .13.10,2003[.
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W .yvyni,k'f'WyqąJli"ąiJlecy~jipFli~?{,,~~ihY;~tigo.,;B~~iąt(;}~~~Qi~łl~J?oektora.Sąu~tamego;'w.iLublinie z
dnia 17.12.2012 ,r znak HDM.M-79.2J.&!A29J·2 :'zaJql:4J.lj:ą~eif:iko:rzystania.;dOć1'eali~?cji. zadań
dyda\~JyqĄn~t~~h.o~:aw_ęmc.hY>~'~'I>!fPBJ!lie,s,Z~~.eB."J):i,eą~~łni~~cy;ch'{~;~magań:;L, dla, , pomieszczeń
pr~ętą!:l~Z9ny~ęh"l}Jl ~tały::;~Jł!k,~".c.~~sJ~?;wy:';pąby:t:"~udzi1,tQr~,''-'Z P8-micęsz~zeń;+,d.o,.' ręalizacj i zadań
<;iypaktXH,~y.ą,4,J,~,c,hoW~'Y~ZY.9}1\~ą,j#JJjąc,~cJJ,"~i~~lwi~cej!Ni}0,3i:ir);,jp-o~..tei~ter:ep.lłfUffoądzonegoprzy

--.··budynkua--takżę::,nak~uj ąęęji::z!:!p~wtii~Wę~łaścjweh;W;~ljty:ląęj:hW"J)'Qmjesz~zeni.ądo,gimnastyki
JcoreJ<.(;yjJwLpI'?:i~PQ,pjj.e~zczęniu:łś,WixP.li~Qwxm\pgę~ąC:lę.lłYJll ;~:U.a\kl;as.~UJ i<,~n,vzapewnienie w
po~j~~zc~~J!iagh ;;,~.więtl,tco~ghj~o~w,ętle)'liąi' sp,ełWą.jfl9.ę.gowrn~ag~ą~ir.Rolskiej, Normy.. Dyrektor
szkoły zwrócił się z wnioskiem o usunięcie z sentencji decyzji zakazu korzystania do realizacji zadań
dyda1<JyszJlQ;-;wy.c~19WaW9?Y9~',i-~',:;,t~l1Ql1lię~~q?ęp',~ Kllięąp,etpj:ąjącyeh!i}t wy,roągaihl .dla .pomieszczeń
przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi' oraz z pomieszczeń go .realizacji zadań
dydaktycznych iwychowawczych znajd,lJj!!;l,ęy,;9];tsjęlW~ę.~ęj:;n.i:ż;rCi),i~f..l'A;PQ1iU:żęjit~J;ęnu,ur:ządzonegoprzy
b,1l<;ly~;t4'1tJ~~gt~~ąją9; pqwy~~Py:j.~f>.~'ę!c;Glę~yzJąiz'f,dJ'lial'5;.Ofh~01a;,f',l.~n~k;>JdiE),M'.;M,.162/81/2012
:tlphyl~p-Q;~~~~ę .W,9~~,~tJ:iejł"'!~~ą,zy·I,?!,?ł~~~q,wadząP,P\kqn:tJZ~l.ę\;,:sPJ;€l;*,dzająę,ąiM:i.ząkn;ąie;.Jaaruszenia
wymagań higienicznych i zdrowotnY9~iJ:!4~PYAząCiY~b::,',?i~pę~~i~~~ę,p.;~iiJ.t"grzęjJ1likÓ~;i,ś1.;o..osłonami
p.chr;wWą~M'J,ni)Q,gP·ę;~P9ś},'~,~i;ęgQ~'~o:t\1~~!'~IęJ~ąW~~ęną<gtłZ~j!l-YJ.J'l"&'l]),om.ies,?:c~enj,u;śMetI;icowymi
sali,$gimA~$itNKh.il\()!ę,keyjnęj1~~ąR~~ię~fłi",~~ąś~4w.ęj,0weTht*1ąeJh.tw~p()rwie,s.żqze~iu\d,o,;.·gimnastyki
kk' .... . '...... .'. " ..... "h ' . l' 11" l . . l'" ." ,pre~.CYJllęJ'\leę,1'~)Vl1J,ętt;1ą:i.'W";Jł9Jlłł~,~.?§c,:z;ero.ą,ę.,,",i$~J~.t ,lcP\V)';~;:,,:9s,wlet~~J!\ ;s~c,~ęg(}~,sp<~Jl1aJącego
WY!ll,iłg~ą I?M· W;protQ~2J~\~qntr91~ł~'p~~~~j~ę,ei,fi :9}li~.~~1Qp'·~~Q13''-~~łZl}f)~tH~M,lvh162/81/2012

. ,~»,ierR&9t1Q~'i'q<S.W~9ię'bYfl}y~i~PJ'~~4t9.~9~~kmo'l%~l~~<r~Yr.~~~ją;"~~oły'J\>F~e\~łą.łąQp'i~~;:z wyników
przeprowadzonych ,ogl~~~ini~It~ge.~ty;z:y:"j?r~~~9d~w~.$!~~i'M.~~-9,k,Qmmpw,ycl1> w. s.ą'}L:gimnastyki
~9ręl}{:y.l~ei§~!~fą;Z;~'~qą:i~Ą~,!l<~t~J~~,~Ę:R~,tęR9~@.ię;.z*qÓH?iQPQ.,. . c

}pIpięą~S~ęPi~,:;.higięD;i<?RPó~~~t~~I'~r'~~l,l~jsl~Jo/:;,§i.~;c,~"t.-.~~~ęj:.fkq1l4YĘ,na9ji,ir~~zielpp.~ są dla
g~te\\!9~Ńli~~W:9l}SP.t\Y,,»pm~e,~~~~Ylłi:ą~~if\~~jil$fti;f!!}yj.PR<!1~~M:~tlYQ~ZUf~waJn-ę,·gła~ejczyste.
Plą \e?1i~'%9~~tpr2;ę~~8~9,ltę;i~~~~f1i~~~~,~~9.:S,"~9Jlę.<:~~i,\Qi:;~flhil1.f1ł~tęp~WY9F;i,8~)tlWywalek. Dla
~No~~·ą'o/.~r~~~,ac38n~t~~\}J~i~~ ,zl ~~~~nawi~stęJl,?~: i8 ~Y:W<l1l\ęWi:,!' .

.~J<m~~ąt~}":g~~W~~P?~~Gj:R9:..~~{t~~r~.~~~!~~~~~~W~~~~."gcJy.~1l;lP~ę,~i~·1l9.z~b&:i~p:ą~~~ięzmiany.
Waninki: do,,u.trz.Yw.aIiiaphimeilI;QsobistejirUcztliów:załłe~0ne/;są1-'w~SPOśQ1D'Jił;astępuj'l:c~:'fzapewnione"j~~!ll'f&Cłt.!,s;s~t[~iiiŚ::::e:
ĄJ ,~~!: ,:Ws~y.§Jl<~ę.:\~1i8~~t~Hę\~~J?:t't's,1~.•~.,\~,ę~łłij;~~l1't?#~9t~~u.~ąS~r.j;'.~Il\ł~~,ętl!·~g!f!,~.@,~~ąt~~I;M'1~<lZIelony,,';.._~t{~;\_~~=!t~~:~~~~ęlS~W.'~~ieIOnyc:,

'. Do :ś~ietlic~~zaDiSąn}\ch~eS:t?,23,ue~ftiówi;;RoJliiesiczeni~ś;w;ietlicjp0,siadają\;po~ierzclJullę':fł- 47 ID

. " 'Ji.>,,~,:~§~mę?j;~~;;"~liI;~,~?~2~$:';'~9:;l~~~9~'~iię~;:~A~;:gi~~~~W'~~~i~k9yj~~j'3"pr;Ys<~~~t{i§ąę~ posiad~
,~P9Wl~fZ,~lWę,~~?\r,~v~"~;~W::.HPJP\~~?Q~ymMp~~~~ąJ~Sl~'~:~,ę~"~ W9J}9iw,g~glmnĄ§tylgZ;,J(le:,~,g}'y,t zabawy.
Pomieszczenia ś'YjetliY9W5~f1trWm:<łP;~,~~ą1WI)P,ię~ąypj-,c?!yą,~~~"łiiJ,J,WYPp~.ą?;,o:n~·;,ąąW;s,tQJ~ki;i..krzesełka

, ~.a.kYR!@flę.,P'IL?ęisl',1~~7,f..".",;)., o" "L~-t; '., ','c," ", <'.'2 > .. 'c".. ,. c,., .

Duża-sala rekreacyjno-zastępcza ma powierzchnię 1,63 fi '. Pomieszczenie WYPPS~911e.w sprzęt
i urządzenia zakupione przed 1?~7 r.. i nie posiadają, certyfikatów. Punkty świet!IJ.J;?-'ć..s~~Qy:w oknach
i inne elementy l wyposażenia . sali sąY~~ląw~t~" i",ąp'ę8łt~J~,~~tp~gi'J:,.bą~Bi~92:.ę~~t~a.Przy sali
gimnastycznej, brak jest zaplecza. sanitarnego, ' funkcjonują tylko dwie szą!!lie ,~ązi!:!lone dla
,g~ie:»'f~ąt i,&Wqp.g:<?»,:, .W~ ..~Q(epr9w;ą~~~i,~:Za.j,ęć.Wyc~~?}vąuia.fizX~4IlęgQ.,,~ąjJAę.wySJąrczające
ponieważ na sali odbywają się lek~ję.:-W:~!l(~wąn~ąfi?}~9~ęgQj~~pg#ę§m~~dlą(h~2Fl1-;Ogd6.iałów.
W s~~Ql,ę,-~HJ;8~{lg~J}e:JS~1,~Y.~;~Pt~,\~t!grpi.t~L~kJ~g9~'i~~qąWP,tWyc~;'(ni::~Rą;;y';S~Ui9iW,.Posiłków
d.9fin~A~Q.w,~~ly'Cb,ję~l:;-;.~.l~,f'"W~jł~:Pi.~gQ!~»'YWAAę..~ą,n~.ro,~ęi~&!l~ę.włą,sl1ęJJ,u~Pro,

. . . lok l' . d" .. ' . J .. . . ak'~zfl-~IJ;l~,,z. 9l;~}zą1Van~,.;d.r;.;tH\V.,jP'q~,,fU~fi~~W,u·1,.,.;F~t,)!8:4'~\?ł-Wft~?C~ęmęt:i~p<;>~a~pp-eW., WIesz I
z nUmerkami. Pomieszczenie utrzymane jest czysto. . .,. "

" ': ._ - ," - ' •• ' , .l'. ".1\.' .' , ." , ".. ,,'.' '_"" 'i., " " 1 _. .", ".i """, ."" l

Szkota posiada ga~ine~ pr~ręl~~;)ikł:'i:z;4l(~M'ią~n~j{.i POITI09Y.. przedlekarskiej - opiekę pielęgniarską
zapewnia ..N~QZ ..•.,,PR®,Iiv1:ęI;l,yf.,\t@;~rod~~~~4xqyny;\,S'Zkę~Ilej, 20:,.081 Lublin ul. Staszica 22.
Pićlęgniarka sprawuje opiekę pięć razy, V'f tygodniu', (~Oj godziny tygodniowo): Gabinet będzie

f l ' ~ l......... ,. ". l - ' .

przedmiotem odręqń(Wkdntt[61i.~:' , ,,' " .

FIif'rOi wyd. l z dn., LUO.2008r.
.. ;, I d

I.' .t. ~. I I ~:. .' :. -, ,~ I i r_1
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Apteczki L pomocy .wyposażQp.e, są;t~prą,~głowo;i,posiadają" instrukcjeudzielania ·1pomocy oraz
..wykaz;' osób. przeszk91onYcIij~~~~ielai1łia'I"~ómocy." -,e; . . . u. ..'
W,,&zk0Ieprże~;trzeg;anyU'esj:?1ą,kiaz?pąleniąJo/t0niu,·,'wywieszonyznaksłowny i graficzny.
Bezestawiono- materiały; oŚwiatowei'.cdutyczące. z;achorowania,J(nagrypę~ gruźlicę, wszawicę
meningokokowe ,l-"zapalenie «opon ..·;,mózgowo-rdzęniowych;ózatmć. pokarmowych, 'prawidłowego
ibezpiecznegosżywienia otaz'~roszurę·,;!S.AkQły wółńeod.dymjrtytonjowego" i .

UI~~~WyposażenieużYtepo~.~:tas;.kon!ro~i*,:!terniq~ett'F:tł;S/Ki03--02./HDiN1:;przy,miar wstęgowy 3
rn rpjKlOl;,@7/HIDiM;~pI:zymiar wsfęgo:wy;~l·5·m,P.J.MKJQ-l.,02jifI·OiM;LkoInpl:ltetSK;lS!K/Q9-
183/HDiM:"", " . ,
·łU.3. Podezas.konteoli do;J~a$lań,labor:atory:inycb:pobrano próbki~ nr protokołu/ów"
Nie dotyczy.
·III.4. K.orzystanoi<,.z wyników-badań i.pomiarówe ,
, Sprawozdanie-z. badań .wody NtA441WO/IMR z dnia ·;18;08~2eI4' r. -sporządzone przez Wojewódzką
-Srację-s.Sanitarne :~, EpideIP-iologiCzną,w,'Luąlinie Oddział, iLaeoratoryjriy 20~:J08 Lublin ul.
·,Pielęgniarekt6.<Wynik;pfzelp;oczeń nieistwterdzonÓ •
.Protokół-e.pomiarów; natężenia oświetlep.ia~,sztucZIięgo'(bez pomieszczeń świetlicowych. wykonanych
.przez- Zakładrl.I sług, rechriicżnyćlli')Mcu:ek;Ę.rZyżatibwski,Zb!gniew~ &rzyżandwski' 20:;:437-Lublin ul.
,Nadrzeczoa.z ;-IłorńiaFY""vykonan0,wfgrudrn.u:2QQ7;::ro..~0cen1oi).o,wedh!tgNormy PN:.:.EN 12464-1 :2004 .

. Światło ·i;óświetlenie .. OświetlenieJ:p,i~j:Set!P-l~PYi-:€,~~.ćJłi?1:(Mięjs'Ć~"5pradywe; wnętrzach. Wykonał
",Zbjgnil~w KI:~yż.~pW~lSii:~R~1JPt~Wpie~łf;~,~EFl,Ę:y'~~2ÓI,;~~!fo.P4.;tJ'ę,t.~żeoje::Qświti1t1f1nia,sztucznegow
·Homieszczerii~,?h; s,~~ołqrr~go<d'nę,,~!ąpr,mą:'~>'!~'Ii.: ' ;;"
Protokołu; '?:;< ~~,ą~ia .gJ1t~ż,~pat~~0,~w~etlep.!~:'..:,w;" ·PRJ?i!i,e.,~~czehiLa~m:.c,.świetlic z lutego 2013 r.
pr~epr<2\y';l,d~pnel~RfP.:I:~~2VW~~~~,*ra,~St~~!u.~{l;:i~~1?ra~i~ńią;,~E~'11F:467;~Ełf634fl~;'m'4781D1/634/10

. ~. ?akł~A~t ~~t~lacj!~~~p,l~.~tFyqf9:ych~a~~.ęHl.#'.ii'~tęc,im9;"tQl6ł6~:'~\lblin~:·ult';Glinianą ;3~/18 e . Wynik:
~r~4nie.(·~~t~~~nie~i,~~"Yi~ą~lWą;}t>,~2§~~~~eg~~~:~:/f!;C?,li.l1ię~sZ~?tę~~9n~WX!lb~i;5241x,ijest większe niż
zalecaPN-84/E,02038"."·. .ii. ':"'1 ,,;:\,:.:f.ąL:, ,,/. (, ')i":':;":,

rrotok~l!i~~)T?~-10~/<~o'~~~;if~';i;·q~e~ą'Y~j':-;~~nt~oli;i~.pr~~W9~ó~:',kOIfi~qwych'z dnia 22.(}8.2012 r.
'~p@~zą4~9l1~,przez;';G;rzeg(nża~':KSubiaka>--=-'Misttza);komt~ar:śkiego .:Nt"Uf>r. i9/24· Ż 1998 r.
•zat~~njQiłegoc'*;;y ~!Mgo.~1Jl,}~a,~i~.Korninł~~*im;7Qs~'fR~~bJ~;,uL'- Ruska S/4a,'20-126 Lublin.
Obj~tp·I.<:~p:tr-91ąprzewodY·_:W::t;ądźeńrkm]J:ip.owych.odp()wiadają:przePisorn·ustą,Wy'PraWo'Budowlane.

·,~l~~~~:~~:~~~~~I;Aj;~'~,O~~j~Chnętma~K
nW::.:wyp.ik;u~< P~~l:lYtl'0z~a~w·;i:illęCtl<Jdł\~yj.nYć~,,_'Ysźyątkic~, oddzi~2w -stwierdzono, ze nie zostały
uwzględnipnę.zasady higiępYJ~~~,yY~yąłq~~j. Różnica w ręzpocz.ęciu:zajęet'między'poszczególnymi
dni~~ :1eąt"}~ięlfs~~j~z,~g\XTie,;godziny, ~W/g;;:}VYj~nj~ń':dy:iel{tor~~sEo'Yę>d()~ane.'j'e.!W'to4llŻą liczbą
oddziaN~; ?byt;~m,ał(}.~9;zQ~LsaUle~cy~pyąl;1.:fle~cJ~i'~4b~~J~się(~tr"d~i&--2miany). "Różnica liczby
gqpzip./~~~p;YrlnY~\l:~~9rpł,ę#f;.~?l~jp-'~'::9m~~"tygqcm~~:męUY,s~_~~ks~a "niż l':tgodzina;,!Polecono
·uw2:g!ęGlntć,.nie,p~~~t4łt?~9~~,'R9,d~:z;~~:(~aą~~,~:I10WS$O:·pTatltł:1e,kcjii.,.,:. .
I~. Niepraw.i)~~,o,W~$~tsWi~~1!Z.9"~"Po~~~as:, lfo,~po~ii.~~P9dan..i~J:1ł/piz,er>isó;w 'Prawnych, które
naruszenos.v "":':;'::.~'··L'.:<:'. .: ;t:, '.:"

. 'Nie~dotycz-y. ~Ą'. =_.;:1 ~~~'r:' ~ -. : :;"···.i:~'~ .. _ : "/ t:i.-:"1;~•..~_~::/.\, ,:t

·V. Wykazodok~~,eą,tów załączonych do protokołu" .:: ;", :;:,'.' ;Y

NieU<.)tyCiY.'··.!; ,1 '

,,~ ", _ o.,:;' "d ',,':' , ' ,." .. "', .:. _ ",' ,.'",.;~;'i-••';.,~'." .• ' . "_' ,j~,~ Jd\',;:l.'. ':1:'

VI.tUwagii'.zas'trz:ettmia;osób uczestniezących-wkontroli.
'WnoszęAl!ie~nÓ~~ij*~. ·il~agri·zaStr~eż~P:ia·"40 opisariego'~'proto!}ałt ;~t,an~faktycznego:

~ .:~:_l:'":, .. _~"",,~~::.;.~. '""'.~- :~.. r' ,~'''.\'. ~ .. ~ ":"i.',-;;'-'"-~-'~"': i~} .~:'. "'o •• -: ~~:~-~-- • .t. ••••• '1 ' -, ~e--) .' i ~,' '.

· VII. Za <;;cstwierdzoue·'nieprawidłoW~~f.!i.',wyinienione "w:. p'rQ~Q1501e.·w pkt. ....~ie' nałożonoV'
nałożono+" mandatkarny na ":rid;\,:/,.:.",, '.:'):: ,-~p;~;ft,!c, .'.

.' .,.... '. {imię.inazwisko, stfln,owiskp) '" ' \ n,y,
........ , :; ; w wySokosci.:.::':.,:.'.; .: na:podst'awieart .

(nr mandatu karnego) '. '.. . .' . t, - , ..•• ,i".. (podstawa prawna)
Upoważnieniedo:if8kładama grzywien wdrodze puilldatu karnegoz dnia "- nr -

.:.../_' . '..'... ~~:, :e
J

>~r '=~ ",';,:.. 'y' >~~, __ , j'_o •.... ~\:.~

o,f

HiPT!()i wyd. j z du. J3.lf!,?ilil8r.,
> l

'''1:.Uy'·,
':c'; o·i
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Poprawki i uzupełnienia do protokołu - naniesionot1I1ienaniesionol* *

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

..,Pr.0tokół ,zosrał spor~ądZon~ ...w. 2.' jednobrzmiqcycb . e~~e..ml!la.rz..ac"-",a.na.st,ępnie r«, odczytaniu
i omówieniu został l{JodpisanJ!jodmówionopodpisania **.
W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

okonanonie dokonano** wpisu w książce kontroli *
Wydano nie dano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne
zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli *
Data i godz. zakończenia kontroli: 27.03.2015 r. godz.143o Łączny czas kontroli: 2.5 godziny

- ,." ••~~~v~ ~,zKotY SZKOŁA PODSTAWOWA NR O
./- ")/ C im. Romualda Traugutta

c-«> --:H'~ 20-045 Lublin
......... '!..~.~?~:~~:~:~.!:'7.'::7:·;)::~j!l~!J~~~·..~.~~.~~~~~.~':'.11, tel. 53-302-35
(podpis illub pieczęć strony /przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

(podpis osób obecnych podczas kontrolil> I .; -.) .,/<',' ," ,'L.' ,.. f.',,"', u ; (podpis i/lubpieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych)

I ~ ~~r ~ ., l·' r , ""~ f ~ c:... ;. ~I ~', "; i. ", ....•

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu
może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

" . ,. :', I."" ,'. "'J 'f; ,;.\'f/ fi. {'Ci! ~),: ·C·; , I~·'- l;: r.«,

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać" nie dotyczy"
**- własciwe zakreślić

" .'

',I

, .,' ~ " .i' .

F\YI/O! wyd. 1 z dn. 13.1(1:2003r.


